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Tarzqdzenie Nr 517/19

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 3 paidziernika 2019 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projehu uchwaly w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zadari z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czenivionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. D2.U.2019po2.506 zp62n. zm.), wzwiqzku z$ 3 i4 Uchwaly
Nr l)U138/15 z dnia 26 czemca 2015 roku Rady Miejskiej w Czenivionce'
Leszczynach w sprawie okre5lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci poanku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz.688 z p6zn. zm') projekt6w

akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woi. Slqskiego z 2015 r., poz. 3888),

,anz1dzam, co nastqpuje :

sl
1 . Pzeprowadzid konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly

w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadari z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Ustalid iermin przeprowadzenia konsultacii od 4 do 11 pazdziernika

2019 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacle
pozazadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22019r. poz.688 zp6zn.zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do prolehu uchwaly mo2na zgiaszad:
1) w formie pisemnej na adres: Uzgdu Gminy i Miasta Czemionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenivionka-Leszczyny (decyduie data
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),
2lpoczlqelektronicznq na adres e-mail @
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 3243 11760.
W przypadku zgrioszenia wniosku pnez minimum ltzy organizacie
pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 uslawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dziatalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pbzn. zm.), konsultacje mogq mied formq
bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczecych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziatu Spraw
Spolecznych.

s2

1. Poeki uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 ust. 1 stanowi zat4cznik do ninieiszego
Zarz4dzenia.

2

4.

6.



Niepzedstawienie pzez w/w podmioty opinii w terminie okre5lonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmishz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny.

s4

f'/ykonanie zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spobcznych.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

2.
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Ptotcht

z dnia 3 pariziemika 20 19 r.
Zat ierdzony Wzez

UCHWALA NR,..
RADY TiIEJSKTEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

w sprirwie okrealenla warunkdw i trybu llnaniowrnh a.dai z zakresu rozwoju rpo u na torrnle Gminy
i mhsti Czciwlonke - Leczczyny

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt | 5 ustau? z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r.,
poz. 506 z p6hr. zm.), w zwiqzku z art. 27 usl. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U.
22019 r., poz 1468 z poin. zm.)

Rede Mieirke w Czenvionce - Leszczynrch

uchwah, co raslgpuje:

$ l. OkreSla sig warunki oraz tryb finansowania zada6 z zakresu roz\,loju sporlu na terenie Cminy i Miasta
Czerwionka-[rszcryny.

$ 2. L Celem publicznym z zakresu sportu, kt6y Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zamierza osiqgnqc
jest:

I ) poprawa warunk6w uprawiania sportu przez zawodnik6w klub6w sportouych.

2) upowszechnienie sportu,

3) promocja spofi i aktywno{ci fizycnej wir6d mieszkafc6w,

4) pobudzanie inicjatyw spolecznych w zakresie organizacji imprez sporto*1,ch,

5) osiqgnigcie jak najlepszych wynik6u, sporto*ych na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim
i migdzynarodowym przez zawodnik6w klub6w sponowych.

6) zaspokojenie potrzeb spolecznych przez integrowanie sig kibic6w,

7) promowanie wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny jako gminy snrarzajqcej warunki dla
rozwoju sponu.

2.Gmina realizuje cel okreSlony wust. I udziclajqc dotacji klubom sportowym w ramach Srodk6w
zaplanowanych w bud2ecie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszcryny na dany rok budzelowy.

$ 3. l. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny nastgpuje w formie
dotacji celou'ej udzielanej klubom sportowym.

2. Dotacjg celowq, o ktoej mowa w usl. I mogq uryskai kluby sportowe uczeslniczqce we
wspolzawodnictwie sportowyn, organizowanyrn lub prowadzonym w okreilonej dysclplinie sportu, dzialajqce
na terenie Gminy i Miasla Czerwionka-Leszczyny, nie zaliczane do sektora finans6w publicznych, realizujqce
cel publiczny, o kt6ym mowa w $ 2 ust. I oraz niedzialajqce w celu osiqgnigcia rysku.

3. Z dolacji celo*ej mogq by6 finansowane uydatki na:

I ) real izacft progranr6w szkolenia sportowego,

2) zakup sprzgtu sportoweBo oraz stroj6w sportowych,

3) pokrycie koszt6w organizowznia zawod6w sportowych lub uczesmictwa rv tych zawodach,

4) pokrycie koszt6w korzyslania z obiekl6w sportowych dla cel6w szkol€nia sponowego,

5) \ yna8rodzenie tr€ner6w, instrukior6u',

6) pokrycie kosaou obslugi ksiqgou'ej.
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7 ) rtbezpieczenia zawodnik6w,

8) oplat regulaminowych, startowych i zwiqzkowych,

9) inne, kt6re sluz4 realizacji celu publiczrego okreSlonego w $ 2 ust. l.

4. Dotacja nie mo2e byt prznznxzona nal.

I ) wl,platy wynagrodzeri dla zawodnik6w, dzialacry klubu sportowego.

2) koszty transfer6w zawodnik6w,

3) zaplaty kar, mandal6w i innych oplat sanacyjnych nalozonych na klub sportowy lub na zawodnika tego
klubu,

4) zobowiqzania klubu sporlowego z ty,tutu zaciqgnigtej po?yczki, kredyty lub wykupu papier6w
warto5ciowych oraz koszl6w obslugi zadlu2enia.

5. Dotacja mo2e by6 wlplacana jednorazowo lub w transzach, co regulo*ai bgdzie umowa zauarta migdry
Gminq a klubem spofiowym.

$ 4. L Organem przyznajqcym dotacjg na realizacjg projektu z zakesu rozwoju sportu jest Burmistrz
Gminy i Miasta Czrerwionka-Leszczyny.

2. Udzielenie dotacji klubom sporlowym odbywa si9 na podstawie zlo2onego przez klub wniosku, kt6rego
wz6r stanowi Zalqcznik Nr I do niniejszej uchwaly.

3. Nab6r wniosk6w oglasza Burmistrz, podajqc do publicznej wiadomo6ci w Biuletynie Informacji
Publicznej. na stronie intemetowej Gminy oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu.

4. Ogloszenie o naborze wniosk6w porvinno zawierad informacjg o:

l) rodzaju zadaniq

2) wysokoSci (rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania,

3) zasadach prryznawania dotacji,

4) terminie i warunkach realizacji zadnia,

5) terminie skladania vrniosku.

6) kryteriach stosowanych prry dokony*'aniu wyboru ofert.

5. Wniosek naleLy zloLyt w formie papierowej ielektronicznej za podrednictwem gen€ratora wniosk6w
witkac.pl

6. Do wniosku nale2y dolqczy6 kopip aktualnego odpisu lub wyciqgu z Krajowego Rejestru Sqdowego lub
innego wlaft iwego rejestru.

7. Oceny zloLonych wniosk6w dokonuje Komisja powolana przez Burmistrza w drodzc Zuzqdzenia,
w terminie 2l dni, liczqc od dnia wskazanego jako termin skladania wniosk6w.

8. Prry ocenie wniosku, Komisja, o lt6rej mowa w ust. 6 bierze pod uwagg:

I ) moiliwoii realizaeji zadania yzez wnioskodawcg.

2) przedstawionq kalkulacjg kosa6n',

3) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego okreilonego w $ 2 ust. I

4) dotychczasowq wsp6lpraca wnioskodawcy z Gminq i Miadem Czerwionka-Leszczyny,

5) planowany przez wnioskodawcg udzial Srodk6w finansowych wlasnych na realizacjg zadania publiczrtcgo,

6) ilo5c zawodnikdw uczestniczqcyoh w zadaniu,

7) wyniki i osiqgnigcia sportowe na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim i migdzJ-narodowym.

9. Wnioxk nie podlega ocenie i zoslaje odrzucony w naslgpuj4cych przypadkach:

I ) zlo2enia wniosku na zadanie. kt6rego zakres rzeczowy nie dotycz;- realizacji celu publicznego z zakresu
sportu okresonego w $ 2 ust. I,

2) zloZenia niekompletnego, lub nienale2ycie wypelnionego wniosku,
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3) zlo2enia wniosku po terminie,

4) zlo2enia wniosku na niewlaSciwym formularzu,

5) zlo2enia wniosku przez pdmiot nieuprawniony,

6) zlozenia wniosku podpisanego przez osoby nieuprawnione.

$5. l. Decyzjg w sprawie przyzll.ania dotacji ijej *ysokoici podejmuje Burmistrz w ramach (rodk6w
zaplanowanych na len cel w bud2ecie Gminy i Miasta Czerr.r'ionka-Leszczyny, po zapoznaniu sig z ocenq
Komisji.

2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie.

3. Wysokodd przymaneJ dotacji dla poszczeg6lnych kluhiw zostanie ogloszona w Biuletynie Informacji
Publicznej. na stronie intemelowej oraz na lablicy ogloszef Ungdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny.

$ 6. l. Z wnioskodawcq, kt6rego zadanie uzyska dofinansowanie, Burmistrz Gminy iMiasta Czcrwionka-
Leszcryny zawiera umowg na realizacjg zadania. kl6rej elementy okre(la ar1.22l usl.3 ustauy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Umorva sporz4dzona zostanie w formie pisemnej, na czas realizacji zadania, nie dlu2vy ni2jeden rok.

3. Dotacjg, o kl6rej mowa w$ 3, przekazuje sig na rachunek banko*y klubu, na warunkach okre6onych
w umowie.

4. W rerminie okredlonym w umowie. klub sporrowy rozlicza si9 z wykorzyslanej dotacji oraz realizacji
zadania.

5. Dotacja podlega szczeg6lowemu rozliczeniu finansorvemu irzeczorvenru w sprawozdaniu, kt6rego u'z6r
stanowi Zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

$ 7. Traci moc Uchuala Nr LlVl6'l2ll0 Rady Miejskiej n' Czerwionce-Leszcrynach zdnis29 paiidzi€mika
2010r. w sprawie okreilenia warunk6w itrybu finansowania zadari z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminv
i Miasra Czerwionka-Leszczyny (tekst jedn;lity Dz. Urz. Woj. SI., poz. I 537 z dnia i I lutego 2013 roku;.

$ t. Wykonanie uchrvaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn),.

g9.Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dawa Slqskiego,

,A ql
1.\, {u* I
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Zatacznik Nr 1

do Uchwely Nr .../..../19
Rady Miejskiei
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ................................... 2019 r

-wzoR-

(pieczqC wnioskodawcy) (data i miejsce ztozenia wniosku)

WNIOSEK

o peyznanie dotiacji na realizaciQ zadania w zakresie rozwoju sportu pod nazwq;...........

l. Dane klubu sportowego

Pelna nazwa klubu sportowego.

Numer w Kraiowym Rejestze Sqdowym lub w innym rejeslze ...............
Ntp ....................... .......... REGON
Adres: mie.jscowosC ikod pocztowy ul. .........................

Nazwa banku i nurner rachunku, ne kt6ry prrekazana ma bye dotacja

lmi? i nazwisko oraz tel. kontaklowy osoby upowa2nionej do skladania wyiasnieh i uzupelnieh
dotyczaclch wniosku:.........................

Nazwaska i imiona osob upowa2nionych do podpisania umowy o wykonanie

Pzedmiot dzialalnosci statutowej:
a) podstawa prawna dzialalnosci statutowej (S statutu):............
b) osoby aKualnie reprezentujqce wnioskodawce zgodnie ze statutem:.....

ll. OpB realizac,i zadania:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Cel publiczny zadania.

4. Szczegolowy opis zadania (spojny z kosztorysem):
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5. Harmonogram planowanych dzialai (sp6jny z pozycjami w kosztorysie):

6. Zakladane rezultag realizac.ii zadania:

Zadanie z zakresu rozwoju sporlu planowane do realizacjiw okresie od.................... do...........
Lp. Nazwa dzialania Termin rozpocagcia

i zakoiczenia
Liczbowe okre6lenie skali planowanyctr dziala6, np. iloS6 trening6w, ilo66

zawodnik6w, ilo3C trcner6w, instruktor&v itp.

1 3 1
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lll. Kosztorys zawierajqcy kalkulacjg pzewidywanych kosztOw realizaciizadnia:

Oplaty regulaminourc, startore, zwiqzko,e,
ubezpieczenie zawodnik6w

lnn€ (iakie?)

Razcm poz. nr 5

lnformacje, kt6re mogq mieC wplyw p.zy ocenie kosztorysu:

5.1

5-::-

Nr
pozycji
kosz-

tor!6u

Calkowity koszl
proiektu

(w zl)

W koszcie calkovrityrn:
Rozdal zekupowanego sl(adnil(a zecaowego lub
$wiadcaonej uslugi zwiqzanei z realizaQq projektu Wnioskowana kwota

dotacji
Xwota fnansowana
Srodkami w{asnymi

w tFn z innyctr 26del

1 . Realizacja programdr szkolenia sportouiego:

,.1 Trener

1.2 lnstruktor

1.3 Kosay korzystani8 z obiekt6w 3portoqycrr dla
oehfir tzkoleniowycn

1.4 lnne (,akb?)

Rezem poz. nr 1

2. Pokrycie koszt6w organizorrsnia zawod6w sportowych lub uczestniclryo w tych zawodach:

2.1 Sqdziowie

2.2 Ko6zty transpodu na zawody / sparingi

2.3 Kosiy 2akupu puchar6u/ i dyplom6w

2.4 KosAy zakupu prod ukt6w spo2yrvuych

2.5 KGAy arviqzane z przygotowaniem boiska do
lOZgm'Yek

2.6 Inne (jakie?)

Razcm poz. nr2

3. Zakup spzetu:

3.1 Zakup sprzqtu

3.2 Zakup obuvyia i &zie2y sporlowej

5.J lnne (akie?)

Razcm poz. nr 3

4, Obsluga finansora klubu:

4.1 Koszty obslugi ksiego$,aj

Razem poz. nr4

5. lnne zwiqzane z realizacjq proFKu:
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lV. Pzewidywane 2r6dta finansowania zadania:

Lp. 2r6dla finansowania: Kwota finansowania
zadania (w zl)

Udzial
w finansowaniu zadania

(w %)
1 Wnioskowana hrota dotacji.

2. Finansowe Srodki wlasne, w tym Srodki finansowe z
innvch 2r6del.

Razem: '100,000/o

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zedania:

1. Zasoby materialne klubu (np. spzQt sportowy)

2. Zasoby kadrowe klubu niezbqdne do realizacji zadania (m.in. pracownicy, wolontariusze)

3. lnformacje o planowanej iloSci dru2yn i zawodnik6w do udziafu w zadaniu:

4. Osiqgniqcia klubu / zawodnik6w na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim lub miqdzynarodowym:

Lp. DruZyna / grupa zawodnik6w wg kategorii wiekowych !loSC zawodnik6w

1.

2.

3.

4.

5.

6.
I

Lp.

1.

2:

_3-

4.

5.

6.

7.
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5. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rdzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadah realizowane byly we wspolpracy z administraciq publicznq)

(podpisy osob uprawnionych do reprezenlowania klubu sportowego)

Zahc2niki do wniosku:

1. Ahualny odpis z Kra,iowego Reiestru Sqdorego, innego wlasciu,ego re,estru lub ewidencji.

4

I.t,$*
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ZaQcznik Nr 2
do Uchwaty Nr .../..../'l 9
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ......... 2019 r.

-wzoR-

(piec:g0 wnioskodawcy) (data i miejsce zlo2enia sprawozdania)

SPRAWOZDANIE

z udzielonej dotacjiz bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizacjq zadania z zakresu rozwoju
sportu

l. Podstawowe dane.
Nazwa zadania
Termin realizacji zadan ia
Numer umowy

ll. Sprawozdanie merytoryczne:
(nale2y uwzglqdnid planowane dzialania, czy zakladane cele publiczne z zakresu sportu zostaly
osiqgnigte, jeZeli nie - nale2y wyjaSnid dlaczego)

Zrealizowane dzialania z zakresu rozwoju sportu w okresie od................ do................

Lp. Naara dzialania Termin rozpoczqcia
i zakoiczenia

Liczborve okre3lenh skrli zrealizopanych dzialan, np. ilo3C treningdw,
ilo30 zawodnik6w, iloSd bener6w, instruHor6w ilp.

I 3 4
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Sprawozdanie z wykonania wydatk6w:

1. lnformacja o wydatkach poniesionych pzy wykonywaniu zadania

Calkowity koszt w okresie sprawozdawczym

Koszty pokryte ze Srodk6w dotacji pzekazanych przez Gming i Miasto Czenrionka-Leszczyny:

Koszty poniesione ze Srodk6w wlasnych:

Koszty poniesione ze Srodk6w z innych 2r6del:

2. Rozliczenie ze wzglqdu na rodzaj koszt6w:

Nr
' pozycji

kosz-
tor),3u

Calo3c zadania
(zgodnie z umowq)

Koricory okres sprawozdawczy

1 . Realizacja prog ram6w szkolen ia sporiovvego:

1.1 I Trener

2. Pokrycie kosaow organizowania zawod6w sportowych lub uczestnidwo w tych zawodach:

2.1 lsqdziowie

2.2

2.6 llnne (iakie?)

Razem poz. nr 2

3. Zakup Bpzqlu:

3.1 I Zakup sprzQtu

3.3 | lnne (jakie?)

Razem poz. nr 3

| 2.1

i 2.s
I

i

Rozdaj zakupowanego skladnika eeczowogo lub
S$,iadceonej uslugi zwiganei z realizaciq projektu finanso- kosa finansG

wan€ zE calkowity wanc
Srodk6w (w zl.) z dotaQi

wla-
snych,
w tym

z innych
ir6del

linansowa
nc ze

6rodk6w
wtasnych

wtym
z innlrch
,r6del

Koszty transportu na zawody / sparingi

KosAy zakupu puchar6w i dyplomdw

KosAy zakupu produkt6w spotywcaych

Koszty zwiqzane z przygotorvaniem boiska do
rozgr!,wek

Zakup obuwia i odzie2y sportowei

ld : 52t I B32F'-0751 -4 1 D?-AAC7-E686426283I16. I'ro-iekt Suona 2

1il.

Razem poz. nr 1 
l

1.2

1.3

1r{

2.3



Nr
pozycii
kosz-

torysu

Rozdaj aakupolenego skladnika zeczowego lub
Celo3d zadania

(zgodnie z umowq)
Koncowy okres sprawozdawczy

usrugr zwrqzaneJ z reatvaqq projeKu
koszt

cal'kowiU
(w zt.)

finanso-
wane

z dotacji

finanso-
w€ne ze
Srortk6w

wla-
snych,
w tyrn

z innych
216dpl

kosa
calkowity

(w zl.)

6nanso-
wane

z dotacji

ftnansowa
ne ze

Srodk6w
$rlasnych

w tym
z innych
tu6del

4. Obsluga fnansowa klubu:

4.1 
| 
XosaV obgugi ksQgouoj

Razem poz. nr 4

5. lnn€ zwiezane z realizaqq projeklu:

5.1

5.2

Oplaty regulaminow€, startoure, ariqzko,ve,
ubezpiecaenie zawodnikdw

=lRazem poz. nr 5

Razem:

3. Rozliczenie ze wzglgdu na 2r6dlo finansowania zadania:

lV. Zestawienie fakur / rachunk6w:

Lp.
2r6dla finansowania

Calosc zadania
(zgodnic z umot/Ya)

Okres sprawozdawczy:

zl % zt
,| Koozty pokry{e z dotacii.

2. Finansoue lrodki wlasne, w tym Srodki
finansore z innych 2r6del.

Razem: 100% 100%

Lp. Numer
doku-
rnen-

tu ksiA
9owcgo

Nume,
pozycji
kosAc
rysu ze

wzgledu
nardzaj
koszt6w

Data
wysta-
wienia
doku-
menlu

Data
zeplaty

Nazwa wydatku Kwota (zl) Fingnsowa-
n€

z dotaeji

Ftnansowg-
ne ze

Srodk6ttr
wlesnych,

w tym
SrodkA^,
z innycft
,6del

1.1

1.2

1.3

't.4

't.5

Razem poz. nr 1

2.1

Id: 5281B32F-0751-41 D7-AAC7-E686A262B386. Projckt Strona 3
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Lp. Numcr
doku-
t7€n-

tu ksi+
gorvego

Numer
pozyii
kosAc
rysu ze

Yrzgl?du
na rodzaj
kosztOw

Data
wysta-
wienia
doku-
menlu

Data
zaplaty

Naava wydat<u Kwota (zl) Frnansowa-
ne

z dotscii

Finansoura-
ne ze

Srodk6w
u,{asnych,

w tym
Srodk6w
z innych
fu6tlC

2.2

2.3

2.1

2.5

Razem poz. nr 2

3.1

3.2

3.3

Razcm poz. nr 3

4.1

Razem poz. nr 4

5.1

Razem poz. nr 5

Razem:

Uwagi mogqce mie6 znaczenie przy ocenie rozliczenia:

V. OSwiadczenieipodpisy:

Niniejszym oSwiadczamy, 2e wszystkie dane ujqte w sprawozdaniu sq zgodne ze stanem
faktycznym, wszystkie kwoty wymienione w pkt lll 1, zostaly faktycznie poniesione.

(data ipodpis os6b upowa2nionych)

4q,U*
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